
PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR ………………./2022  

RADY  GMINY  MARCINOWICE   

z dnia ………………….. 2022 r.  

 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy  Marcinowice w 2022 roku”  

     

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. , 

poz. 638) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy  Marcinowice w 2022 roku” stanowiący załącznik do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Marcinowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                          Artur  Fiołek  
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UZASADNIENIE 

do UCHWAŁY  Nr  ………………/2022 

RADY  GMINY  MARCINOWICE 

z dnia  …………….. 2022 r. 

 

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638)  Rada 

Gminy Marcinowice określa, w drodze uchwały, corocznie, do dnia 31 marca, program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.  

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym 

kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Rozwiązuje on problem bezdomności 

i niekontrolowanego wzrostu populacji bezdomnych zwierząt oraz reguluje sprawy związane z opieką i 

dokarmianiem kotów wolno żyjących.  Edukacją mieszkańców w zakresie ochrony zwierząt 

i humanitarnego ich traktowania.  

Działaniami tego "Programu" koordynuje Wójt Gminy Marcinowice przy współudziale Schroniska - 

Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „AZYL” w Dzierżoniowie, służb weterynaryjnych, organizacji 

pozarządowych oraz opiekunów społecznych.  

Program został przekazany do zaopiniowania: 

1. Inspekcji Weterynaryjnej w Świdnicy - Powiatowy Lekarz Weterynarii nie wniósł uwag do 

projektu. 

2. Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt Azyl w Dzierżoniowie, które pozytywnie zaopiniowało 

projekt. 

3. Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce - Zarząd oddziału pozytywnie zaopiniował 

projekt. 

4. Kołu Łowieckiemu „Dzik,” które pozytywnie zaopiniowało projekt. 

5. Kołu Łowieckiemu „Głuszec,” które pozytywnie zaopiniowało projekt. 

6. Kołu Łowieckiemu „Łowiecka Brać” które pozytywnie zaopiniowało projekt. 

7. Kołu Łowieckiemu „Knieja,” które pozytywnie zaopiniowało  projekt. 

8. Kołu Łowieckiemu „ Ślęża” które pozytywnie zaopiniowało projekt. 

Koszty realizacji programu ponosi gmina ze środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Marcinowice.  

W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest zasadne.  

 


